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La plataforma ciutadana Preservem el Litoral, nascuda al juliol del 2015, i integrada a la 

coordinadora Preservem el Maresme, formada per tècnics ambientals, professionals del 

sector pesquer, ciutadania organitzada i organitzacions cíviques amb implantació a tota 

la comarca, s’han proposat impulsar un Pacte pel Litoral del Maresme, amb 

compromisos socials i polítics davant la preocupació per les perspectives de futur del 

nostre entorn costaner i de les conques del territori. 

La costa del Maresme pateix una degradació alarmant. La regressió de les platges i del 

delta de la Tordera i el perjudici a les infraestructures costaneres són només un senyal, 

potser el més visible, de la preocupant situació del nostre litoral. 

Pocs espais del litoral mediterrani han sofert en aquests anys de creixement econòmic 

depredador i il·limitat tantes afectacions com la nostra comarca.   

Amb els cinc ports esportius situats en una franja de 50 quilòmetres i altres ocupacions 

de la costa, s'han alterat greument els corrents marins i s'han desfigurat morfologies 

paisatgístiques. Alhora, les actuacions dels continus dragats, les males pràctiques 

nàutiques i la freqüentació excessiva han produït la degradació i reducció d'hàbitats com 

el de la posidònia i desequilibris en els sorrals submarins. L'ocupació urbanística ha 

acabat de degradar i artificialitzar la costa. 

Impermeabilitzant, soterrant i canalitzant rieres, urbanitzant les lleres, realitzant 

extraccions i usos insostenibles d'aigua i àrids, i abandonant l'agricultura de secà de 

muntanya, s'han reduït les aportacions de sediments i aigües de les conques. 

I d’altra banda, la impermeabilització i urbanització dels torrents i les seves lleres, 

incrementen el risc d’inundabilitat aigües avall. 

Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons -a més d'un 

gran malbaratament econòmic- han implicat la regressió dels alguers i l'alteració 

periòdica dels ecosistemes marins, perjudicant greument els hàbitats i l'activitat 

pesquera. 

Les conseqüències del canvi climàtic planetari se sumen als efectes que hem exposat, 

tant pel que fa a la pujada del nivell del mar com a l'increment de la virulència dels 

fenòmens meteorològics. 

No obstant això, després de tantes dècades de fracassos en la política de regeneració 

de platges, el Ministerio para la Transición Ecológica -esperonat per determinats 

ajuntaments- vol tirar endavant el pla d’actuacions conegut com a “Informe Técnico de 
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Estrategia de Actuación en el Maresme” on torna a optar per una actuació basada 

fonamentalment en l’extracció de sorres del fons marí i la modificació de la morfologia 

del litoral i dels corrents amb la construcció d’espigons. Hi manca la visió global que 

implica la necessària modificació del model de creixement que comporta l'actual consum 

i malbaratament d'aigua i sediments de les conques. Oblida els compromisos 

incomplerts per part dels ports de realitzar bypass de sorres dels ports existents. I, 

sobretot, obvia el control i participació democràtica dels diversos agents del Territori i 

del món científic i tècnic que podrien aportar una perspectiva interdisciplinària. 

Davant aquesta situació alarmant no valen les dinàmiques de sempre que hipotequen 

el futur del nostre litoral i les nostres conques, sinó el treball rigorós, consensuat, 

multidisciplinari i obert a la ciutadania; és a dir, un procés de democràcia responsable. 

Cal repensar el territori que volem i, per tot plegat, ens comprometem amb el Pacte del 

Litoral del Maresme i amb les següents mesures. 

 

ACORDS 

1. Ens comprometem amb el Pacte del Litoral del Maresme, promogut per la 
Plataforma Preservem el Litoral integrada en la coordinadora Preservem el 
Maresme. 

2. Ens comprometem, així mateix, a demanar, impulsar i promoure les següents 
mesures: 

-La Moratòria dels projectes derivats del Informe Técnico de Estrategia de Actuación 

en el Maresme”, especialment en el primer tram en tramitació (Masnou-Premià). 

-La creació d'una Taula Interdisciplinària del Litoral del Maresme compromesa a 

debatre i dissenyar una nova política de gestió del litoral amb una visió global 

interdisciplinària i amb la participació dels diversos agents del Territori i del món 

científic i tècnic. 

-Redissenyar o aturar projectes d'infraestructures i plans urbanístics que puguin tenir 

implicacions damunt els recursos, la línia litoral o l'increment de demanda d'aigua. En 

aquest sentit, és preocupant el creixement de consums lligat al model turístic actual 

que implicaria l'allargament de la C-32 fins a Lloret o Tossa. 

-Incorporar les conseqüències del canvi climàtic a tota actuació en el Territori, 

especialment a la inundabilitat de conques i la regressió de la línia litoral. En aquest 

sentit, aturar aquells projectes que puguin generar un increment de les inundacions, i 

aplicar una moratòria a aquells en què no s’hagi analitzat quins efectes 

d’inundabilitat poden provocar aigües avall, demanant a l’ACA la realització d’aquest 

estudi. 

-Exigir a RENFE i ADIF processos participatius en els projectes de protecció de xarxa 

de ferrocarril de la costa, coordinats amb els ajuntaments implicats. 

-Implementar mesures urgents i programes de reducció dels residus tant a les 

conques com a la costa especialment derivats de l'omnipresència dels plàstics. 
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-Repensar les actuals actuacions de neteja de platges mecanitzada i augmentar els 

espais litorals protegits i la seva protecció efectiva. 

-Preservar els elements patrimonials, edificis, béns i elements locals que formen part 

de la identitat comarcal i que estan amenaçats per una aplicació indiscriminada de la 

Llei de Costes 

-Estudiar la implantació de noves experiències de pesca sostenible seguint l'exemple 

reeixit de la veda del sonso amb el consens dels agents del territori. 

-Aprofundir en la tasca interdisciplinària i participativa de la Taula de la Tordera, 

ampliant la participació i propostes d'actuació a tota la conca. 

3. Compartir aquestes demandes amb els altres pobles afectats de la comarca. 

4. Difondre aquests acords en els mitjans municipals, i traslladar-los al Consell 
Comarcal del Maresme, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, a la Demarcació de Costes de l’Estat espanyol, i a Preservem el 
Litoral - Preservem el Maresme. 


